شێوهكارییی شۆڕش
ڕاگەیاندنی سەربەخۆیی لەالیەن جۆن ترەمبڵ
پاوڵ ستایتی (١٤ی گهاڵڕێزانی* )٢٠١٦
له ئینگلیزیییهوه :ئهمیر ه مامهر نهبی
لــە ٦ی پووشــپهڕی ســاڵی ٢٠٠٤دا ،دارهمهیتــی جەســتەی
ڕۆناڵــد ڕێــگان ،کــە بنەماکانــی کۆنگرێســی ئەمریکیــی هەڵگرتبــوو وەک
«جەنگــی ئایینیــی کۆماریــی» ،لەژێــر گۆمەزە گەورەکــەی بااڵخانهکەدا،
ســەربازانی كهژاوهكــ ه ســندوقەکەیان خســتە ســەر چوارچێــوەی
تەرمــی ئابراهــام لینکۆلــن ،تەرمەکــە درێژکرابــوو بهرانبـهر بــە داســتانە
شــێوهكاریییەکانی شۆڕشــی ئەمریکیــی جــۆن ترەمبــڵ ،کــە بــە
دیوارەکانــی بااڵخانهكــهوە هەڵواســرابوو.
هێمــا و ئاماژەکانــی شــێوهكاریییەکان زۆر بــوون ،چــوار لــە
شــێوهكاریییەکانی ترەمبــڵ لــە بااڵخانەکــەدا »-ڕاگەیاندنــی
ســەربەخۆیی»« ،خۆبەدەســتەوەدانی فهرمانــد ه بۆرجویــن لــە
ســاراتۆگا»« ،خۆبەدەســتەوەدانی فەرمانــدە کۆرنوالیــن لــ ه
شــاری یــۆرک» و «وازهێنانــی فهرمانــد ه جیــۆرج واشــنتن لــە
نوێنەرایەتیەکــەی» -بــۆ مــاوەی دوو ســەتەیە ،وەک گەواهییەکــەی،
بێدەنگییــی زۆربــەی مەڕاســیمەکانی دەوڵەتــە لــە مانگــی گهالوێــژ
دا ،هەروەهــا بــووە بــە گەواهییەکــی باوباپیــران بــۆ خەڵــک و یاســا
ڕەســەنەکانی ئەمریــکا.
ئــەو شــێوهكارانە لــە ئەنجامــی شۆڕشــدا کێشــراون ،نزیکــەی سێسـهت
ســاڵ پێــش ئێســتا هاتوونەتــە نێــو ژیانــی خەڵــک و دەرەنجامــی ئــەو
گفتوگۆیانــەن ،کــە لەنێــوان خــودی هونەرمەنــد ،لەگــەڵ جــۆن ئــادام،
تۆمــاس جێفریســۆن ،جەیمــس مادیســۆن و جەیمــس مۆنــرۆ دا کــراون.
هونەرمەنــد و سیاســەتمەدارەکان هەردووکیــان دەرکیــان بــەوە
کــرد ،کــە پێکهێنانــی نەتەوەیەکــی نــوێ پێویســتە بــۆ دروســتکردنی
ناســنامەیەکی هاوبــەش -تەنانــەت ئەفســانەکانی نەتــەوەش -بــۆ
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زەمــەن و نەوەکانــی داهاتــوو .ئەمــڕۆ ،ئەکتــەرە سیاســییەکان
لەوانەیــە شــەرعییەت بەدەســتبێنن بــە هــۆی کۆنتڕۆڵکردنــی مێدیــا.
بــە پێچەوانــەوە ،بنەماکانــی کۆمــاری ئەمەریــکا لەنێــو بیــری گشــتییدا
ڕەگــی خــۆی داکوتــاوە بەهــۆی شــێوهكارە مۆنۆمێنتییەکانــەوە.
تڕەمبــڵ ،یەکێکــە لــە پێنــج هونەرمەنــدە گەورەکانــی ئەمریــکا لــە
کۆتایییەکانــی ســەتەی هــەژدەدا- ،ئەوانــی تــر چارلــس ویلیــن پیــل،
جــۆن ســینگلتۆن ،کۆپلــی و بێنجامیــن وێســت گیلبێرت ســتوارت بوون-
کــە وێنایەکــی ئارامیــان لەســەر شــۆڕش و دەرەنجامەکانــی داهێنابــوو.
وێنــە سەرســووڕهێنەرەکانی ،کــە دروســتیان کردبــوو -جەنگەکانــی
بانکــەر هیــل ،کیوبیــک ،ســاراتۆگار ،یۆرکتــاون ،پرینســیتۆن و ترینتــۆن؛
ئــەو ئاشــتییەی ،کــە لــە پاریــس شــکێندرا و وێنــە نەمرەکانــی واشــنتۆن،
ئادامــس ،جێفریســۆن و فرانکلیــن ...تــاد -ناوچەکەیــان ڕوونــاک
کردبــووەوە.
شــێوهكاریەکەی ســتوارت لەســەر واشــنتۆن ،نموونــەی خۆڕاگریــی و
گەیشــنتە بــە ئامانــج .زیاتــر لەهــەر وێنەیەکــی مێژوویــی ،زۆرتریــن جار
دووبــارە بەرهەمهێنراوەتــەوە ،بێجگــە لــەو چەنــد ســەت شــێوهكاریەی،
کە بە خۆی کێشــاونی و ئەو هەزارەها کۆپیی و چاپانەی ،کە لەبەری
گیراونەتــەوە .ســتوارت بــەرە بــەرە کولتــوری ئەمریــکای دەگواســتەوە
ســەر شــێوهكاریییهكانی ،شــێوهكاریەکانی لــە یــهك دۆالرەوە بــەرز
بوونــەوە بــۆ د ه ترلیــۆن دۆالر لــە ســاڵی  ١٨٦٩دا .وێنەیەکــی قەبــارە
گــەورە و درێــژ چــووە نــاو کۆشــکی ســپی لــە ســاڵی  ١٨٠٠دا .هــەر
ســەرۆکێکی دوای دەســەاڵتی جــۆن ئادامــس پێویســت بــوو تێڕوانینــی
خۆیــان بهرانبــهر بــە هــەر نیگایەکــی تووڕەکاریــی شــێوهكاریییهك ه
دەرببــڕن.
هــەر چــوار هونەرمەندەکــە ،دەســتیان کــرد بــە کارەکەیــان وەک
الیەنگرانــی بەریتانیــا ،بــەاڵم دەســتپێکردنی شــۆڕش لــە ســاڵی  ١٧٧٥دا
ئەوانــی وەســتاند بــۆ ئــەوەی بزانــن ،کــە ئایــا هونــەرە بۆماوەیییەکەیــان
دەڕوات بــۆ داهاتــوو ،یاخــود لــە کۆماری نوێــدا لە نێوان خەڵکدا دابەش
دەکرێــت .هــەروەک نــەوەی پێشــوو ،کــە ڕووبــەڕووی گۆڕانی مێژووی
هەناســەبڕ بوونەتــەوە و داوایــان دەکــرد ،کــە شــێوهكاریییەکانیان
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بــۆ خەڵــک بکێشــن ،تەنیــا بــۆ کاتەکەیــان و نــەوەی ئاینــدە ،وەک
هەمــوو خەڵکــی تــر ،هونەرمەنــدەکان دەبوایــە ڕووبــەڕووی هەڕەشــە
ببنــەوە لەســەر میراتــە کۆنەکراوەکەیــان بــە هــۆی ئــەو ڕووداوانــەی،
کــە لەدەوریــان تەگەرەیــان بــۆ دروســت دەکــرد .ئــەوان هەوڵیانــدا
شــتێکی مانــادار دروســت بکــەن بەبەکارهێنانــی فڵچــە و کانڤــاس**.
کارە هونەریییەکانیــان بــووە ئامــرازی گێڕانــەوەی چیرۆکــی شۆڕشــی
خۆیــان و دانیشــتوانەکەیان بــۆ نەتەوەیەکــی نــوێ.
لەبــەر ئــەوەی ویالیەتــە یەكگرتــووەکان ،بەخێراییــی گەشــەی کــرد،
بەهــۆی بەرزبوونــەوەی ڕێــژەی دانیشــتووان ،لەســەرەتادا نەتەوەیەکی
ناتــەواو و ناجێگیــر بــوو ،بــەاڵم هێشــتا پێویســتی بــە شــێوهكاری
نــوێ ،نەریــت و ئەفســانە هەبــوو ،بــۆ ئــەوەی ،کــە نــەک تەنیــا شــوێنی
بەریتانیی ـ ه کۆنــەکان بگرنــەوە ،بەڵکــو خەڵکــی جیــاواز بێنــن ،کــە وەک
نەتەوەیــەک بژیــن .بــۆ زۆربــەی ئەمریکییــەکان ،چەمکــی ئــەرک و مافــی
نیشــتیمانیی لــە کۆنــەوە جێگــەی مشــتومڕ بــوو ،ئەمــەش بــووە هــۆی
لەناوچوونــی ناســنامە ناوخۆیییــەکان ،بــەو شــێوەیەی ،کــە پێناســەی
خۆیــان دەکــرد بــۆ نەوەکانــی داهاتــوو ،هــەر دەوڵەتێکــی نــوێ ،تــا
ڕادەیــەک بــۆ خــۆی نەتەوەیــەک بــوو.
لــە کاتێکــدا ،کــە ئەمریکییــەکان دهرکیــان بــە گرینگــی ســەربەخۆییی
لــە بەریتانیــا دەکــرد ،بــەاڵم زاڵبوونــی چەندیهتــی خۆیــان بــە پێویســت
نەدەزانــی و ئامادەبــوون بەرگــەی دەرەنجامــە نەرێنییەکانــی نەتــەوە
خــوازراوە نوێیەکەیــان بگــرن .جــۆن ئادامــس بارودۆخەکــەی بــە وردی
ڕوون کــردەوە:
«داگیــرکارەکان لەژێــر دەســتوورێکی جیــاوازی دەوڵەتــدا گەشــەیان
کردووە ،جیاوازیییەکی زۆری ئایینیی هەیە و لەزۆر نەتەوەی جیاواز
پێکهاتــوون ،دابونەریتەکانیــان و شــێوازی مەڕاســیمەکانیان زۆرکەم لە
ئێمــە دەچــن .مامەڵەکــردن لەگەڵیــان زۆر ســەختە ،زانیاریییــان لەســەر
یەکتــر زۆر ناتــەواوە ،بۆیــە یەکگرتنیــان بــە هەمــان بنەماکانــی تیۆرەکــە
و هەمــان سیســتێمی کارکــردن ،بەڕاســتی پێکهێنانێکــی ســەختە».
هەروەها گوتی:
«هێنانــی ســێزدە کاتژمێــر ،کــە پێکــەوە لەیەککاتــدا لێبــدەن ،دەبێتــە
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دەســتکەوتێکی کاریگــەر ،کــە هیــچ هونەرمەندێــک نەیتوانیبێــت پێشــتر
بــە دەســتی بێنێــت».
بــە دڵنیایییــەوە ،یارمەتــی دان لــە یەکگرتنــەوەی کولتــور و هەرێمــی
ئەمریکییــەکان ،مافێکــی هاوبــەش و یاســایەکی ڕێگەپێــدراوە ،کــە لــە
دەســتوور و وتــارە فەلســەفییەکاندا بــاس کــراوە ،کــە لــ ه بابەتــی
حکومەتــی کۆماریــی ئامــاژە پێــدراوە .ئــەوەی ،کــە بەتەواویــی بــە
یەکــەوە بمانبەســتێتەوە ،وەک نەتەوەیــەک تەنیــا بریتــی نییــە لــە
دەوڵەتێکــی کۆنفیدڕاڵــی هەفتەیــی ،ئەمریکییــەکان زیاتــر لــە وشــەیان
دەویســت ،لــەو بارودۆخــە ترســناک و نیگەرانــەدا ،وێنــە قایلــکارەکان
لە وێنەی ڕووداوە مێژوویییەکان ،پاڵەوانە نەناسراوەکان و شەهیدەســەربەرزەکان -دەکــرا ببنــە کۆســپی ســەرەکیی لــە دروســتکردنی
نەتــەوە ،لەبــەر ئــەوەی وێنەیەکــی ئاســاییی ئەمریکایــان پێشــان دابــوو.
ژیانــی ئــەو پێنــج هونەرمەنــدە شــێوهكاره ،وەک شــێوهكاریییەکانیان،
ئاوێزانــی ڕەنــگ ببــوو .چارلــس ویڵســن پیــل ،ئــەو کەســەی ،کــە ژیانــی
خــۆی وەک نــاڵ دروســتکاری ســنووری داگیرکــراوی ماریالنــد
دەســتپێکرد ،بــە کارامەیــی خــۆی تفەنــگ و چەکــی لــە مــاوەی جەنگــدا
بەکارهێنــا .دوای شــۆڕش ،زیاتــر لــە ســەتەها نیــگاری گرینگــی ئــەو
کاتــەی کێشــا و لــە کۆتایییــدا هەمــووی لــە گەلەرییەکــی ()٢٠٠ – ١٠٠
پێــدا لــە هۆڵــی ســەربەخۆدا هەڵگــرت.
بێنجامیــن وێســت ،کــە لــە خێزانێکــی فێڵبــازی پەنســلڤانی لەدایــک بــووە،
لــە ســاڵی ١٧٦٠دا هاتووهتــە بەریتانیــا ،لــەوێ بــووە بــە دیارتریــن
شــێوهكاری مێژووییــی لــە ســەردەمی پاشــا جیۆرجــی ســێیەم .وێســت،
کــە لــە دڵــەوە نیشــتیمانپەروەرێکی ئەمریکــی بــوو ،پێویســت بــوو بــە
وریاییــی گەشــتێک بــە نــاو ســەردەمی شــەڕدا بــکات لــە بەریتانیــادا،
چاوەڕێــی ئــەو ڕۆژەی دەکــر،د کــە هەســت و ســۆزی خــۆی لــە ڕێگــەی
وشــە و وێنــەوه دەرببڕێــت.
جــۆن ســینگلتۆن کوپلــی ،مەزنتریــن شــێوهكار ه لــە ســەردەمی
داگیرکارییــدا ،زۆر ئــارەزووی بێالیەنییــی سیاســیی هەبــوو ،هــهر
بۆیــە «بۆســتن»ی بەجێهێشــت بــۆ لەنــدەن لــە ســاڵی ١٧٧٤دا ،یەکــەم
شێوهكاریی سەرنجڕاکێشی هێنایە ناو جیهانی هونەری بەریتانیا .وی،
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یاســا چەســپاوەکەی خــۆی خســتە ســەر وێنــە ،بــۆ ئــەوەی لە سیاســەت
بــە دووربــن کاتێــک ،کــە وێنــەی ســێ نیشــتیمانپەروەرە ئەمریکییەکــەی
دەکێشــا ،لــە ناویانــدا شــێوهكارییی سەرســووڕهێنەرییەکەی جــۆن
ئادامــس بــوو.
جــۆن ترەمبــڵ ،کــوڕی پارێزگاری داگیــرکار لە هەرێمە داگیرکراوەکانی
بەریتانیــا (کۆنێکتیکــەت) ،وەک یاریــدەدەری فهرمانــدهی واشــنتۆن
لــە کەمپەکانــی جەنــگ خزمەتــی دەکــرد .دواتــر ،زۆربــەی ڕووداوە
ناخهەژێنەکانــی جەنگــی وێنەکێشــا و کاتێــک ،کــە لەگــەڵ تۆمــاس
جێفریســۆن لــە پاریــس دەژیــا ،دەســتی کــرد بــە کارکــردن لەســەر
ئامێرێکــی گــەورەی میوزیــک و نیــگاری دەکێشــا بــۆ ڕاگەیاندنــی
ســەربەخۆیی.
گیلبرێــت ســتوارت ،لــە خێزانێکــی هــەژاری دوورگــەی ڕۆد لەدایــک
بــووە ،لــە هەموویــان بەهرەمەندتــر بــووە ،هەروەهــا کەســێک بــوو
هەمیشــە ئامادەبــوو لــە کارەســاتە داوێنپیســەکان لـ ه دادگـه ،ســتوارت
وێنــەی هەمــوو ئەوانــەی کێشــابوو ،کــە هێــز و دەســەاڵتیان گرتبــووە
دەســت و ئەوانــەی ،کــە داوای دەســەاڵتیان دەکــرد .ئــەو پیــاوەی ،کــە
هەرگیــز الیەنگــری خــۆی بــۆ دەســەاڵت دەرنەبڕیــووە ،بەرپرســیارە لــە
زۆربــەی شــێوهكارە کــۆن و بەرگەگرتووەکانــی واشــنتۆن.
ئــەو هونەرمەندە شێوهكارکێشــانە مێــژووی ویالیەتە یەكگرتووەکانیان
وێنــا کردبــوو -الیەنــی کــەم ،کــە چــۆن بیــری لێبکرێتــەوە -ژیانــی
بینراویــان بــە ڕووداو و کەســایەتییە مێژوویییــەکان وێنــە دەکێشــا.
بــە درێژایــی چەندەهــا ســەتە شــێوهكاریییەکانیان بــوون بــە دیمەنێکــی
بەرچــاو بۆمــان .هاوهێزەکانــی ئەمریــکا ،کــە «ئێلیــاد» و «ئێینیــد»
بــوون ،بــوون بــە گرینگتریــن پاڵەوانــی یۆنــان و ڕۆمانــەکان .ئەوانــە
ســپاردەیەکی هێــز و دەســەاڵتیانە ،کــە ئێمــە ئــەو شــێوهكارانە وەک
بەڵگەیەکــی سیاســیی دەبینیــن ،کەمتــر لــەوەی ،کــە وەک بەشــێکی
سروشــتی دەگمەنــی نەتەوەکەمــان.
کاتێــک ،کــە ویالیەتــە یەکگرتــووەکان گەیشــتە قۆناغــی شــڵەژانی
هەڵبژاردنی ســەرۆک -ســاڵی ٥٨ـــەمین لە ٢٤٠ــهمین ســاڵی ڕاگەیاندنی
ســەربەخۆییدا -ئــەو شــێوهكارە پتەوانــە بــە بیــر ئەمریکییەکانیــان
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دەهێنایــەوە ،کــە نەتەوەکەیــان لــە کوێــوە هاتــووە ،گرینگتریــن و بــە
بەهاتریــن شــت لەالیــەن ڕابــەر و دانیشــتوانەکەی چییــە .بەبــێ ئەوانــە،
هەســتمان بــەو یەکگرتنــە نەدەکــرد ،کــە لــە ڕابــردوودا لەگــەڵ خۆمــان
هێناومانــە و چــۆن هەژموونــی بەهێــزی خۆمــان ئامــادە بکەیــن بــۆ
داهاتــوو.
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